
Інформація
про роботу Центру за жовтень  2019 року

  
У жовтні 2019 року проведено 33  навчальних заходи, на яких  підвищили

кваліфікацію 1859 осіб, з них 1695 - державні службовці, 111 - посадові особи
місцевого самоврядування, 53 -  інші категорії.

Завершилися  навчання  за  професійною  програмою  підвищення
кваліфікації  публічних  службовців  органів  виконавчої  влади  та  органів
місцевого  самоврядування  Любешівського  району  (без  відриву  від  роботи),
державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади. Всі слухачі успішно склали тести та отримали свідоцтва про
підвищення кваліфікації.

Успішно пройшли виїзні навчання: 
- тренінг "Проектний менеджмент" для  посадових осіб  Рожищенської міської
ради та представників Рожищенської територіальної громади;
-  семінар-тренінг  "Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного
службовця"  для державних службовців Камінь-Каширського району;
-  семінар  "Культура  усної  та  писемної  фахової  мови"  для  державних
службовців Камінь-Каширського району;
- семінар "Реалізація законодавства у сфері державної служби" для державних
службовців Горохівського району;
-  семінар-тренінг  "Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного
службовця" для державних службовців Ківерцівського району;
-  семінар "Реалізація законодавства у сфері державної служби" для державних
службовців Локачинського району;
-  семінар  "Культура  усної  та  писемної  фахової  мови"  для  державних
службовців Турійського району;
-  семінар-тренінг  "Управління  змінами" для  державних службовців  категорії
“Б” та “В” Горохівського району;
- семінар "Реалізація законодавства у сфері державної служби" для державних
службовців Старовижівського району;
-  семінар "Реалізація законодавства у сфері державної служби" для державних
службовців Ратнівського району;
-  семінар-тренінг  "Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного
службовця"  для державних службовців Старовижівського району.

Для керівників  (спеціалістів)  служб персоналу апаратів  та структурних
підрозділів  облдержадміністрації,  райдержадміністрацій   та   керівників
(спеціалістів) служб персоналу окремих територіальних органів міністерств та
інших  центральних  органів  виконавчої  влади  області  відбулися  семінари
"Правові  та  практичні  аспекти  роботи  з  персоналом  в  органах  виконавчої
влади".
      Для державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів



виконавчої  влади  області  було  проведено  семінар-тренінг "Управління
змінами" та семінар "Культура усної та писемної фахової мови".

Проведено семінари:
- "Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій" для

керівників, спеціалістів юридичних служб апаратів райдержадміністрацій;
- "Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" для

керівників, спеціалістів юридичних служб органів місцевого самоврядування;
-  “Запобігання корупції у сфері публічного управління”  для державних

службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;
-  "Організаційно-правові засади діяльності  органу виконавчої  влади" для

начальників,  спеціалістів  відділів  організаційної  роботи  апаратів
райдержадміністрацій;

-  "Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей" для
спеціалістів  відділів  служби  у  справах  дітей  райдержадміністрацій,  міських
(міст обласного значення) рад;

- "Реалізація державної політики в галузі освіти в умовах децентралізації"
для  керівників,  спеціалістів  відділів  райдержадміністрацій,  виконавчих
комітетів  міських  (міст  обласного  значення)  рад,  спеціалістів  з  питань
діяльності закладів освіти об'єднаних територіальних громад;

- “Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту” для
начальників,  головних  спеціалістів  структурних  підрозділів
райдержадміністрацій,  міськвиконкомів,  спеціалістів  об'єднаних
територіальних  громад,  що  реалізують  державну  політику  у  сфері  фізичної
культури та спорту.

Крім того було організовано наступні  навчання:
-  семінар  "Реалізація  законодавства  у  сфері  державної  служби"  для

державних  службовців  органів  Державної  казначейської  служби  України
Волинської області;

- 2 семінари "Зміни в земельному законодавстві" та семінар "Запобігання та
протидія корупції у сфері державної служби та актуальні питання проходження
державної  служби"для  державних  службовців  Головного  управління
Держгеокадастру у Волинській області;

-  семінари  "Культура  усної  та  писемної  фахової  мови"   та   "Реалізація
законодавства  у  сфері  державної  служби"  для  державних  службовців
Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області;

-  семінар  "Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей
державних службовців"  для державних службовців місцевих загальних судів
Волинської  області  та  територіального  управління  Державної  судової
адміністрації України в Волинській області;



-  семінар-тренінг   "Опанування  сучасними  методами  та  формами
профорієнтаційної  роботи  з  населенням"  для  фахівців  центрів  зайнятості
області;

-  семінар  "Реалізація  законодавства  у  сфері  державної  служби"  для
державних  службовців  управління  Державної  міграційної  служби  України  у
Волинській області;

-   семінар-тренінг  "Зв'язки  з  громадськістю  в  системі  управлінської
діяльності органів місцевого самоврядування" для посадових осіб виконавчих
органів Володимир-Волинської міської ради;

-  семінар  “Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей
державних службовців”  для  державних службовців Волинського апеляційного
суду.


